
Auta esimiehiä coachaamaan työntekijöitään
Coachaus on johtamistaidoista kaikkein tärkein. Siitä erotat 
tehokkaimmat esimiehet. Suurin osa esimiehistä ei kuitenkaan 
ymmärrä, kuinka olennaista coachaus on työntekijöiden kehitykselle, 
kasvulle ja suorituskyvylle. Jos esimies ei osaa hyödyntää coachausta 
johtamistyylissään, työntekijät jäävät jumiin projekteihin, tuntevat olonsa 
aremmiksi ja heidän motivaationsa heikkenee. 

Tiedämme, miten turhauttavaa on, kun esimiehesi eivät kehitä 
työntekijöitään niin tehokkaasti kuin voisivat. Esimiehesi ansaitsevat 
koulutusta, joka syventää heidän johtamistaitojaan, jotta he voivat 
paremmin tukea työntekijöidensä kehitystä ja suorituskykyä. 

Blanchardin Master Certified Coachien suunnittelema Käytännön 
coaching™ opettaa, miten coachaavia käyttäytymismalleja voidaan 
hyödyntää tuottavuuden kasvattamiseen, tiimien yhtenäisyyden 
parantamiseen ja työyhteisön yleisen suoritustason kehittämiseen. 
Ohjelmamme perustuu International Coaching Federationin hyviksi 
havaittuihin coaching-taitoihin. Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden 
kokemus menetelmien hyödyntämisestä  ja parhaista käytännöistä. 
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TOIMIVA TAPA LUODA KESTÄVÄ COACHAUSKULTTUURI 
ORGANISAATIOOSI

Tarjoa organisaatiollesi Käytännön coaching joko päivän 
mittaisena lähikoulutuksena tai kolmena kahden tunnin mittaisena 
verkkokoulutuksena. Molemmat valmennukset sisältävät kuva- ja 
osallistumismateriaalin, videoita ja harjoituksia, joiden avulla osallistujat 
oppivat seuraavat keskeiset käsitteet:

COACHING-PROSESSI

• Yhdistä – Rakenna luottamusta ja positiivisia suhteita

• Keskity – Tunnista aiheet ja tavoitteet

• Aktivoi – Luo toimintasuunnitelma yhteistyöllä

• Kertaa – Selkeytä sopimukset ja keskustele vastuullisuudesta 

COACHING-TAIDOT

• Kuuntele ja opi

• Kysele ja ymmärrä

• Puhu avoimesti 

• Ilmaise luottamusta

Esimiehet oppivat tunnistamaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan 
coachaustyylin ja osaavat hyödyntää sitä organisaatiossasi. Heillä on useita 
mahdollisuuksia harjoitella näitä taitoja. 

Kun coaching-taidot ovat osa johtamiskoulutusta, esimiehesi osaavat 
käydä vaikuttavia coaching-keskusteluja, jotka luovat yhteyksiä, lisäävät 
luottamusta ja auttavat tiimin jäseniä tekemään parhaansa.

JOKO ALOITETAAN?

Toteuta menestyksekäs valmennus näillä kolmella yksinkertaisella vaiheella: 

1. Päätä – autamme sinua päättämään, keitä valmennetaan ja miksi

2. Valmistele – autamme sinua materiaalien tilauksessa ja fasilitoijan 
perehdyttämisessä

3. Toteuta – autamme sinua toteuttamaan lyömättömän koulutuksen 
työyhteisössäsi

Ota yhteyttä Blanchard Finlandin myyntiin 
02-2828 511 tai info@educo.!

KENELLE VALMENNUS 
ON TARKOITETTU?

Esimiehille ja asiantuntijoille, 
jotka haluavat kehittää 

coaching-taitojaan voidakseen 
parantaa työntekijöidensä 
tehokkuutta ja osaamista
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